CRITERIS D'ADMISSIÓ AL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA
DE SISTEMES AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Poden accedir al MUESAEI els candidats amb una titulació dels àmbits següents:
-

-

Àmbit d'Enginyeria Industrial:
 Enginyeria Industrial
 Enginyeria Tècnica Industrial
 Grau en Tecnologies Industrials
 D’altres graus que permetin accedir a la professió regulada
d’enginyeria tècnica industrial (Grau en Enginyeria Electrònica i
Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria
Mecànica, etc.)
 Graus de l’àmbit industrial sense atribucions professionals:
disseny de producte, organització industrial, etc.
Àmbit d’altres enginyeries
Àmbit d’altres titulacions

Cas d'haver més candidatures que places, aquestes s'ordenaran segons la nota d'admissió
següent:

Nota d'admissió = ÀMBIT1 + NGE2 + CV3
on:
(1) ÀMBIT DELS ESTUDIS QUE DÓNA ACCÉS AL MÀSTER
ÀMBIT
Enginyeria Industrial
Altres Enginyeries
Altres Titulacions

PUNTUACIÓ
2
1
0.5

(2) NGE: NOTA GLOBAL DE L’EXPEDIENT
La nota global de l’expedient, NGE, es calcula mitjançant l’escala ECTS.
El criteri utilitzat és el següent: suma dels crèdits superats per l’estudianta o l’estudiant,
multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, segons la taula
següent, i dividit pel nombre de crèdits superats.
ESCALA ECTS
PUNTUACIÓ
Escala qualitativa
internacional
España (estudis
reformats)
España (estudis no
reformats

A
4

B
3

C
2

D
1

E
1

Excellent

Very Good

Good

Satisfactory

Sufficient

Matrícula
d’Honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Aprovat

10

9

8-7

6

5
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A l’efecte de ponderació de l’expedient, no es comptabilitzen els crèdits reconeguts
sense qualificació.
Per a plans reformats a Espanya i no adaptats a l’EEEs:


Aquesta nota, expressada en escala 0-4, apareix als certificats acadèmics
oficials.

Per a plans no reformats a Espanya o estrangers no adaptats a l’EEEs:



Les qualificacions de les assignatures superades convertides segons la taula
d’equivalències anterior han de ser utilitzades per a calcular la nota global de
l’expedient. El Projecte Final de Carrera es comptabilitzarà com una
assignatura sempre i quan figuri la seva qualificació que permeti incloure-la en
el càlcul de la nota mitjana de l’expedient. En el cas d’assignatures
quadrimestrals o semestrals, degudament indicades, es comptabilitzarà la
meitat de l’assignatura.

(3) CV: CURRICULUM VITAE
Valoració de l’experiència laboral i el currículum vitae de les candidates i candidats.
La valoració tindrà un puntuació entre 0 i 0.25
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